CONTRACT DE SPONSORIZARE nr. ……. din data de ………………
Art. 1. PARȚILE CONTRACTANTE
I) Subscrisa SOCIETATE COMERCIALA ________________________________________________ persoana
juridică română, cu sediul social în România, orașul ____________________________ – Jud._______________
str. ___________________________________________, nr. _____ bloc ____ scara _____ etaj ____Ap ______
cod fiscal: ________________________________________,
reprezentată prin ___________________________________________________, în calitate de Sponsor;
II) ASOCIAȚIA IL GIOCATTOLO cu sediul în 325100 Anina – Brădet, BL 14, Ap. 9 – Jud. Caraş-Severin, C.I.F.
27205091, (registru national ONG n. 15990/A/2010) reprezentată prin Gianluca Farina, în calitate de Beneficiar,
a intervenit prezentul contract, în următoarele termene și condiții.
Art. 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Sponsorul se angajează să îl ajute financiar pe Beneficiar cu suma de ___________________€/lei, pentru:
realizarea obiectului de activitate a asociației, conform statutului;
_____________________________________________________________________________________
[persoana juridică are dreptul de a alege destinatarul sumelor în cauză]

Sume se vor pune la dispoziție în contul Beneficiarului la Banca Comerciala Romana – România:
Lei IBAN: RO 69 RNCB 0100 1503 09590001
SWIFT: RNCBROBUXXX / RNCBROBU - Scopul: contract de sponsorizare.
2.2. Beneficiarul se obligă, cum poate, să promoveze numele și imaginea Sponsorului.
Art. 3 - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
3.1 Beneficiarul este obligat să respecte întocmai destinația și scopul pentru care a fost făcută sponsorizarea și să
primească și să utilizeze cu bună-credință suma oferită.
3.2. Sponsorul este obligat să ducă la îndeplinire întocmai cum au fost detaliate, activitățile de sponsorizare
prevăzute la art. 2 din prezentul contract.
Art. 4 - CLAUZE FINALE
4.1. Părțile contactante au convenit ca toate neînțelegerile privind prezentul contract rezultate din interpretarea,
executarea sau încetarea acestuia, să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor legali.
4.2 Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, cu
valoare juridică egală. Pentru tot ce nu e prevazut se aplica normele de drept civil român.
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